
ذلييك فييإن زوجهييا غييير إلى نظرت إذا المرأة أن الكرةيمة الةية فوائد ومن
 أزواجهن على الطرف قاصرات بكونهن الجنة نساء امتدح الله لن فتنة

البيياب هذا في زوجته ةيراعي أن النسان على ةيجب أنه ذلك على وةيتفرع
الرجييل إلييى التطلييع هييذا كييان سييواء غيييره إلى التطلع من ةيمنعها بحيث

. العلمية الوسائل بواسطة أو مباشرة
إل السييواق إلييى الخييروج ميين ةيمنعهييا أن أةيضييا الفائدة هذه على وةيتفرع
تعجييب فربمييا النيياس ورأت السييواق إلييى خرجييت إذا المرأة لن لحاجة

ضييعيفا لزوجها حبها . وةينقلب زوجها عن فتعزف به قلبها وةيتعلق بأحدهم
بواسييطة أو مباشييرة الرجييال مشيياهدة من ةيمنعها أنه أقول ةيفقد ربما أو

ةيحصييل الييتي الخبيثيية الزةياء مجلت مشاهدة من فيمنعها العل م وسائل
ن لنا ةيذكر وكم والفساد الشر بها عليى اطلعيت إذا أنهيا النسياء بعيض م

امييرأة أن لنا وحكي تقبله قامت الجميل الرجل ورأت المجلت هذه مثل
لكيين التليفزةيييون هييذا تقبل فقامت أعجبها رجل فرأت التليفزةيون تشاهد

 أزواجهن غير إلى ةينظرن ل نساؤهم الجنة أهل
نسيياء أن الطييرف قصيير فييي الثيياني المعنى على بناء أةيضا فوائدها ومن
سييواها إلييى الرجييل ةينظيير ل بحيث الجمال و الكمال غاةية في الجنة أهل
غيرها عن طرفه تقصر لنها

؟ معنوةييية صييفة لهيين وهييل الحسية صفتهن وجل عز الله ذكر هنا طيب 
) خيييرات) حسييان خيييرات (( فيهن تعييالى اللييه قييال نعييم الجييواب
الحسيين بييين جامعييات الجنيية أهييل نساء فتكون الجسا م حسان الخلق
طيب الباطن والحسن الظاهر

وحسيين عييين لقييوله النساء هؤلء أعين حسن الكرةيمة الةية فوائد ومن 
شيدة فييي السيواد وشدة والستدارة والسعة الشكل بجمال ةيكون العين

العين في جمال ةيكون مما ذلك وغير البياض
(( كييأنهن لقوله التحسيني التشبيه استعمال الكرةيمة الةية فوائد ومن 

التقييبيحي التشييبيه ذلييك عكييس تحسيييني تشييبيه ) وهذا) مكنون بيض
(( كأنهن ) فقوله) الشياطين رؤوس كأنه (( طلعها تعالى كقوله
 النساء هؤلء تحسنين به ) ةيراد) مكنون بيض
ةيمكن بالقياس الستدلل الكرةيمة الةية فوائد ومن

 نعمالطالب:
:بماذا الشيخ

  بالتشبيهالطالب:
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فييرع إلحيياق القييياس لن القييياس اسييتعمال منه ةيؤخذ :بالتشبيه الشيخ 
 حكمه وإعطاؤه بالحكم تشبيهه أي بأصل

قييال يتسيياءلون بعييض علييى بعضهم (( فأقبل وجل عز قال ثم 
) ) قرين لي كان إني منهم قائل

وةيتساءلون ةيتحادثون وأنهم الجنة أهل حبور كمال الةيات هذه من ةيستفاد
لييذة فيه سبق فيما النسان على جرى عما والتحدث الدنيا في جرى عما

في تجد صبي وأنت تفعل ماذا صباك عن تحدثت إذا أرأةيت للنفس وراحة
ةيتسيياءلون فهييم بييه تشييعر ل وأنييت الييوقت عنك وةيذهب وراحة لذة ذلك
ذلييك غييير إلى النعمة هذه إلى وصلنا وكيف الدنيا في لنا حصل ماذا كيف
بعييض على بعضهم أقبل((  قال ولهذا الشيقة الممتعة الحادةيث من

)) يتساءلون
بعضييهم ةيقبييل المحادثة عند أنهم في الجنة أهل أدب كمل فوائدها ومن 

) وهييذا) يتسيياءلون بعض على بعضهم (( وأقبل لقوله بعض على
تجييده أدب سييوء عنييدهم لمن خلفا محدثك إلى تقبل أن الدب كمل من
تسييأل وأنييت عنييه تصييد ةيمينك على وهو فلن ةيا حالك كيف المحادثة عند
مثل أنييك فييرض لييو الدب سييوء ميين فييإنه المر كان مهما حتى حاله عن

تخشيى صيغير كطفيل إلييه تنظير مهيم بأمر لشتغالك اليسار غلى تنظر
عنييه صياد وأنيت تحييدثه ل نقول فإننا ذلك أشبه ما أو بئر في ةيقع أن عليه

عليه أقبل النظر هذا من فرغت إذا
؟ ورائه من النسان على تسلم أن الدب سوء من أن ذلك من ةيؤخذ هل 

الن أمييامه كلهم عليه ةيسلمون جماعة وحوله واقف ةيكون النسان أحيانا
عليييه تقبييل أن إمييا أمرةييين بين أنت عليه ةيسلم وراء من واحد ةييجي لكن

له مستدبرا عليه وتسلم الخرةين مستقبل تبقى أن وإما عليه فتستدبر
؟ عليه  أقبلالطالب:

ا علييه أقبل ل  : ل الشيخ ن والنياس وراء مين عليي ةيسيلم حيق ليه م م
أمامي

...الطالب:
هييذا وربمييا النيياس مييع روح تسييلم أن أردت إذا أقييول  ابييدا : ل الشيييخ
مييا الدب سوء من هذا أن أعتقد أنا وةيمشي ةيسلم علشان  عليه...قصده

أنييت وراء ميين عليييه تسييلم كيييف النسان على مقبلون كلهم الناس دا م
السييل م كييان إذا عليييك ةيسييلم أن لجييل هييؤلء مييع حييدةيثه تقطع أن ترةيد

حييال كييل علييى السييل م فييي هييذا الخبز.. فليكيين شراء في حتى معروفا
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ةيحييادث أن أراد إذا النسييان أن علييى ةيدل بعض على بعضهم ةيقبل كونهم
 الدب من ليس فهذا الوراء من ةيحادثه أما عليه مقبل فليكن غيره
فييإن وإل الصييل فييي اللييه بنعميية التحييدث جييواز الكرةيمة الةية فوائد من

هييذا ) لن) فحييدث ربييك بنعمة (( وأما المطلوبة المور من التحدث
ةيرةيييد قرةين له كان أنه مع الهداةية من عليه به الله أنعم عما تحدث الرجل

إلييى الييداعي الشييخص غيبيية جييواز الكرةيميية الةييية فوائييد وميين ةيغوةيه أن
قرين لي كان إني بعضهم (( قال قوله من ؟ ةيؤخذ أةين من الضللة
ةيييدعوا قرةييين الييداعي هذا أن شك ) ول) المصدقين لمن أإنك يقول

في العظيمة للمصلحة والكفر الضلل إلى الداعية غيبة فيجوز الكفر إلى
شراكه في ةيقعوا ل حتى منه الناس تحذةير وهي الدنيا

؟سماه... ما لو الطالب:
والسييؤال فييرق فل بعينه علم إذا سماه ما لو حتى عليه :سيطلع الشيخ 

طيب خالد ةيا محله غير في هذا
ضييلل تيوجب الييتي بالشييبه ةيأتون الضلل دعاة أن الفوائد من أةيضا فيه 

أإنا وعظاما ترابا كنا (( أإذا ةيقول الضلل إلى الداعية هذا لن الناس
ميين وعظامييا ترابييا كان من ةيبعث كيف وةيقول عليه )) فيلبس لمدينون

الناس عامة على تنطلي الشبهة هذه مثل أن شك ول ةيجازى أن أجل
أهيل تشييبيه مين الحيذر ةيجييب أنيه الفائييدة هيذه علييى ةيتفرع إذن طيب 

شيييخ عيين القيييم ابيين وذكيير النسان قلب إلى شبههم تدخل وأل الضلل
أو الزجاجيية بمنزليية قلبييك  اجعييل" قييال أنييه اللييه رحمييه السييل م

ورد مييا كييل يتشييرب كالفسييفنج تجعلييه ول الصييافية القارورة
ةيييدخل مييا ولكيين صافيا وراءها من الشيء ةيرى الصافية " الزجاجة عليه
ةيتشييرب السييفنج لكيين إليهييا دخييل مييا الميياء وسط تضعها لو شيء إليها

أل عليييه ةيجب فالنسان منها انتفخ واحدة نقطة لو عليه ةيرد ما كل وةيقبل
ميين شيييء إليييه ةيييدخل ل خالصييا صافيا قلبه ةيكون وأن الشبهات ةيتشرب

الشياء هذه
شييخص علييي أورد إذا مييوقفي فمييا المر هذا أملك ل قد قائل قال فإن 

النييس شيييطان إةيييراد إن نقييول أن ذلك على الجواب ؟ الشبه من شبهة
إذا وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أميير وقد الجن شيطان كإةيراد للشبهة
بييالله ةيسييتعيذ وأن عنها ةينتهي أن أمره شبهات النسان قلب على وردت

ميين بييالله أعييوذ أقييول أن فالييدواء هييذا وعلييى الرجيييم الشيييطان ميين
ميا وأنيا جيدال فيي معهيم أبقيى ل المكيان عين وأقو م الرجيم الشيطان
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لييس وأنييا أبقيى أن أما المجلس عن أقو م بل الشبهة به أدفع علم عندي
هييذا عيين وقيامييك قييم فنقول علي ةيؤثر فربما شبهاته به أدفع علم عندي

النبي به أمر الذي النتهاء أو العراض هو الشبهات به تلقى الذي المكان
الشبهات من شيء قلبه على ورد من وسلم عليه الله صلى

لييه مقارنييا كييان ميين للنسان عدو أعدى ةيكون قد أنه الةيات فوائد ومن 
الفائييدة هييذا علييى ) وةيتفييرع) يقيول قريين ليي كيان (( إني لقوله

نخييبر أن بعييد إل والسييرار بالمودة إليهم نلقي وأل القرناء من الحتراس
أن أجييل ميين ل معييك وةيمشييي إليييك ةيتلطييف الناس من كثيرا لن حالهم

عنييدك مييا ةيييرى أن أجييل من بل منه تستفيد أن أجل من ول منك ةيستفيد
للنسييان قرةييين كل ليس أنه المهم غيره عند وإما نفسه في إما فيقومك

المصدقين لمن أإنك يقول قرين لي((   هذا بدليل له ناصحا ةيكون
ومييودتهم نصييحهم صدق تعرف أن بعد إل إليهم تركن ل القرناء )) فاحذر

إليييه ةيشكوا وصاحب قرةين من للنسان لبد بالطبع مدني النسان وحينئذ
احذر لكن هذا من لبد أموره في وةيستشيره بأسراره إليه وةيفضي أموره

. صدقه عارف وأنت إل شخص إلى تركن ل
وق النساء : خروج الطالب ابط ميا لحاجية إل لهين ةيجيوز ل للس هيذه ض
؟ الحاجة
أنت تقضيها ةيمكن ل معينة سلعة إلى تحتاج كانت إذا مثل : تختلف الشيخ

طلييب في تخرج أو مرةيضة تعود أو لها قرةيبة تزور أن كانت إذا حاجة هذه
الحاجة هذه العلم

ترةيييد القميياش من عينة... ةيختار النساء بعض للسواق : بالنسبة الطالب
؟ معينا نوعا

كييثرت إذا المييور هذه مثل في ولكن الحاجة من هذه تكون : وقد الشيخ
 ومنها عليها خوفا أب أو زوج من معها ةيخرج أن لوليها ةينبغي الفتن
ميين نأخذ كيف الضلل إلى الداعية غيبة جواز الةية هذه من : نأخذ الشيخ

ةيمكيين ل الخرة في هؤلء لن العقاب..؟... مقا م في قالها وهو الةية هذه
ل شيير ول خير فيه ليس الذي اللغو حتى أبدا الله ةيرضاه ل قول ةيقولوا أن

. به ةيتكلمون
لفاسييق غيبيية ل لقاعدة المسلمين في ةيتكلمون الناس بعض...: الطالب

..؟ اسبال أو لحية كحلق فسق ادنى ولو ةيتكلم...
لغيييره فسييقه ةيتعييدى ل الييذي الفاسييق لن صييحيح هييو ما هذا : ل الشيخ
فسقه ةيتعدى الذي الفاسق وأما غيبته تجوز ل المؤمن الحرمة فيه الصل
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المجهييول وأما ةيحذروه أن أجل من للناس فسقه نبين أن لبد فهذا لغيره
مييا هييذا وكييذا كذا ةيقول الناس بعض تقول أن مثل به العلم ةيمكن ل الذي

ةيلبييس النيياس بعض تقول أن مثل بوصف به ةيعلم مجهول أما أحدا اغتبت
فهييذا النيياس عنييد المعلو م هذا إل هذا ةيلبس واحد في وما كذا وةيفعل كذا

 بوصف معروف لكن باسمه مجهول
؟ التلفاز ةيحر م افل النساء على الرجال صور  .. ةيعرض: الطالب 

جمييال عندهم رجال ةيعرض أةيضا وربما رجال ةيعرض كونه : صعب الشيخ
هييذا عييرض إذا إغلقييه ةيجييب فقييط ةيعييرض اللييي الشيييء هييذا نمنع نحن

. الشيء
 ؟... الشيء هذا ةيصكون قرآن جاء أو حدةيث جاء : إذا الطالب
التليفزةيييون  فييي ةيعييرض فيمييا ذكرت كما أقول أنا حال كل : على الشيخ

نفعيه من أكثر مضاره فائدة فيه ما لن بيته ةيدخله ما عاقل إنسان كل أن
 صعب هذا فيه ةيشاهد ما كل نحر م التحرةيم مسالة لكن

...: الطالب
فيييه ةيشيياهد ل نقييول إنمييا صييعب المطلييق التحرةيييم : المشييكلة الشيييخ

فيييه ةيقولييون والظلييم والعييدوان الفسييوق إلييى ترمييي التي المسلسلت
 وخيانة وسرقة قتل مسلسلت

...: الطالب
فييي ةيكييون أل علييى احرصوا خيرا الله جزاكم انتم حال كل : على الشيخ
تبنييا ةيقولون ةيسألوني الناس من كثيرا اتجاه في الن أبشركم وأنا بيوتكم

الهيكل دولب حطوه نقول به نصع ماذا اقتنائه من
: ةيكسر الطالب

منه ةيستفاد ةيكسر ل الخشب لكن اللت تطلع ةيكسر : ل الشيخ 
...: الطالب
أن بييد ل إنسييان على ةيبيعه باعه إن لنه ةيعطيه من ةيسوي : واةيش الشيخ

محر م في ةيستعمله
...: الطالب

ةيعرضييون...طيييب فيييدةيو ةيعرضييون نيياس فييي أنييه رأةيييت : إن الشيييخ 
...اةياهم اعطه وغيرها المحاضرات الطيبات الفيدةيوهات

: ةيرجعه؟ الطالب
 ةيستعمله سنين عشر ! هو مرجعه : ما الشيخ
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نن:   القارئ إإ ذذا ((  ذو ذه هه هز ذل وو ذف ول هم ا إظي ذع ول إل60( ا وث إم إل ذذا )  إل ذه ذميي وع ذي ول ذف
ذن هلو إم ذعييا ول ذك61( ا إليي ذذ ذأ رر )  وييي لل ذخ هز وم هنيي هة ذأ ذر ذج إم ذشيي ققييو نز ننييا62( ال إإ  (

ذها ذنا ول ذع لة ذج ذنيي وت ذن إف إمي إل نظييا ذهييا63( إلل نن إإ رة )  ذر ذج هج ذشيي هر وخيي إل إفييي ذت وصيي ذأ

إم إحييي ذج ول ذهييا64( ا هع ول ذط هه )  نن ذأ هس ذكيي هءو إن هر إطي ذيا نشيي وم65( ال هه نن إإ ذفيي  (
ذن هلو إك ذها ذل ون ذن إم هئو إل ذما ذهييا ذف ون ذن إم هطييو هب ول نم66( ا هثيي نن )  وم إإ ههيي ذهييا ذل وي ذل ذع
لبا وو ذش ون ذل مم إم إمي نم67( ذح هث نن )  وم إإ هه ذع إج ور ذلى ذم إم إذل إحي ذج ول ). ) ا
الفوائد باقي خلصنا : أظن الشيخ

 )) المصدقين لمن أإنك: ((   الطالب
(( قييال تعييالى الله قال  ةيقول الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ
أئييذا المصدقين لمن أإنك يقول قرين لي كان أني منهم قائل
)) لمدينون أإنا وعظاما ترابا وكنا متنا

عباد ليضلوا بالشبهات ةيأتون السوء أهل أن الةية هذه فوائد من لنا سبق 
وهييي شييبهة قرةينه على أورد السيئ القرةين هذا لن علم بغير تعالى الله

 وعظاما ترابا كان ما ةيبعث كيف
) أي) لمييدينون (( أإنييا لقييوله الجييزاء إثبييات الكرةيمة الةية فوائد ومن

 مر كما ومحاسبون مجزةيون
آخره ) إلى) فاطلع مطلعون أنتم هل (( قال تعالى الله قال ثم 
مين ةيطلييب بالنجيياة عليييه اللييه أنعييم الذي هذا أن الةيات هذه فوائد من 

اللييه نعميية قييدر معرفيية أجل من الطلع علهم وةيعرض الجنة في إخوانه
أنييه خلصييتها فييي نقييول فائدة وهذه بضده إل ةيتبين ل الشيء فإن عليهم
اللييه نعميية قييدر بييذلك ليتييبين ضل من ضلل في ةينظر أن للنسان ةيندب
وبضدها"  الشييياعر قال كما بضدها تتبين إنما الشياء فإن بالهداةية عليه

" الشياء تتبين
الييدنيا بييأحوال تقيياس ل القيامة ةيو م أحوال أن الكرةيمة الةية فوائد ومن 

فييي صيياحبه فيييرى السييافلين أسييفل إلى عليين أعلى من ةينظر هذا فإن
الجحيم سواء

ممييا القياميية ةيييو م أحييوال ميين ورد مييا كييل أن الفائدة هذا على فيتفرع 
محل ةيكون أن ةينبغي ل الدنيا في نظيره مشاهدة لعد م النفوس تستبعده
الخلئييق ميين تييدنوا الشمس (( أنالصييحيح فييي ثبت فمثل استبعاد

ةيييو م الخلئييق ميين دنييت الشييمس أن )) لو ميل بمقدار القيامة يوم
ةيبقييوا أن ةيمكيين كيف قائل ةيقول ل لحرقتهم بكثير ذلك من بأكثر القيامة

ةيختلفييون النيياس أن ورد أةيضييا كييذلك الحد هذا إلى منهم تدنوا والشمس
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كعييبيه يبلييغ ميين النيياس من((  العييرق للعييرق بالنسييبة القيامة ةيو م
ميين ومنهييم حقييويه يبلييغ ميين ومنهييم ركبتيه يبلغ من ومنهم
ل لنييه هييذا وجييود النسييان ةيسييتبعد ربما واحد مكان في )) وهم يلجمه
كأحوال ليست الخرة أحوال لن تستبعد ل نقول الدنيا في نظيره ةيشاهد
أيييديهم بييين نييورهم يسعى((  المؤمنييون القياميية ةيييو م فييي الييدنيا

من هؤلء ةيستفيد فل واحد والمكان ظلمة في )) والكافرون وبأيمانهم
ليضيييء ةيييده فييي كشياف معييه أحييدنا كييان لو الدنيا في أنه مع هؤلء نور

هييذا مثل ةيكون أن الخرة في تستبعد فل حوله كان من به لنتفع  طرةيقه
ميين ةينظيير الرجييل فهييذا الييدنيا بييأحوال تقيياس ل الخرة أحوال لن المر
الجحيم سواء في راه صاحبه ةيرى سافلين أسفل إلى عليين أعلى

السيافلين أسيفل في صاحبه ةيخاطب المطلع هذا أن أةيضا فوائدها ومن 
لن ةيسييتبعد ول ةيجييوز ل أةيضييا وهذا الخر ةيخاطب منهم واحد كل وةيكلمه
ةيشابه ما الدنيا هذه في شاهدنا ربما ولننا الدنيا أحوال غير الخرة أحوال

وهييو صاحبه ةيخاطب قد فالنسان الحدةيثة التصالت بواسطة الحال هذه
 أةيضا إليه وةينظر وةيخاطبه مغربه في والخر الرض مشرق في

القياميية ةيييو م فييي المفسدةين  هؤلء توبيخ بيان الكرةيمة الةية فوائد ومن 
أخييرى آةيييات في جاء )) وقد لتردين كدت إن (( تالله بقوله وبخه لنه

(( قال بعضييا بعضييهم وةيلعيين ببعييض بعضييهم ةيكفيير القياميية ةيييو م بأنهم
النييار فييي والنييس الجيين ميين قبلكم خلت قد أمم في ادخلوا

وجل عز الله قال ) ثم) أختها لعنت أمة دخلت كلما
أن جهييده بكييل ةيحيياول كان السيئ القرةين هذا أن أةيضا الةية فوائد ومن 

كدت إن((  هييذا ةيهلييك أن كيياد دعيياةيته شييدة ميين ولهييذا صيياحبه ةيهلييك
)) لتردين

ذلييك وصييف لنييه الييدةين هلك هييو الحقيقي الهلك أن أةيضا فوائدها ومن
هلك هييو الحقيقييي الهلك فييإن الحييق هييو وهييذا لييتردةين كدت إن بالردع
(( كييل الدنيا في للبقاء الناس خلق ما للفناء خلقت إنما الدنيا أما الدةين
ذما) ) فان عليها من ذو ذنا ((  ول ذع مر ذج ذش ذب ون إل ذك إم إل وب ذد ذق ول هخ ول ون ا إإي ذف نت ذأ إم

هم هه ذن ذف هدو إل ذخا ول إلينا ثم الموت ذائقة نفس (( كل] 34)[النبياء:) ا
ول ؟الييدةين اةيييش هلك هييو الحقيقييي ) فييالهلك) ترجعييون هقيي نن ((  إإ

ذن إري إفس ذخا ول ذن ا إذي نل هروا ا إسيي وم ذخ هه ذسيي هف ون وم ذأ إهيي إلي وه ذأ ذم ذو وو إة ذييي ذميي ذيا إق ول ذأل ا

ذك إليي ذو ذذ هن ههيي ذرا وسيي هخ ول هن ا إبييي هم ول تكييون أن منكييم ] ارجييوا15)[الزميير:) ا
  اسئلة ستكون لنه ةيجلس ةيجي واحد كل ما واحدة الصفوف
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ميين لكنييت ربييي نعميية (( ولول الييدرس مبتييدأ هذا تعالى الله قال 
حييرف لييول لمتنيياع؟ والمتنيياع لوجييود امتناع حرف لول))  المحضرين

؟ لوجود امتناع وإل لمتناع امتناع
...الطالب:
حييرف هييي إذن زةيييد لوجييود القيييا م امتنع لقمت زةيد لول قلت  إذاالشيخ:
وجييود حييرف لما لكرمته زةيد جاء لو لمتناع امتناع حرف لو لوجود امتناع
أكرمتييه زةيييد جيياء لمييا تقييول والعد م الوجود تقاسمت الثلثة فهذه لوجود

مجيييء لمتنيياع الكييرا م امتنع لكرمته زةيد جاء لو زةيد لوجود الكرا م وجد
 زةيد لوجود الكرا م امتنع لكرمتك زةيد لول زةيد

ومييا الموجييود هو ما لوجود امتناع حرف لول أن قلنا ربي نعمة لول طيب
أهييل قييال المحضييرةين ميين كييونه والممتنع النعمة الموجود ؟ الممتنع هو

ابيين قييال وبعييد الغييالب فييي وجوبها بعدها المبتدأ خبر ةيحذف ولول النحو
 مالك

"  حتم الخبر حذف غالبا لول وبعد" 
أو علييي ربييي نعميية ولييول وتقدةيره محذوف والخبر مبتدأ نعمة إذن طيب
طيب لكنت ذلك أشبه ما أو كائنة

عييز اللييه إنعييا م أثر ةيعني بالنعا م ةيكون ما هي )) النعمة ربي نعمة((  
النعمة أما خاصة ونعمة عامة نعمة قسمين إلى وتنقسم العبد على وجل

فكييل والفيياجر والييبر والكييافر المؤمن من أحد لكل الشاملة فهي العامة
أنعييم الييتي فهييي الخاصة النعمة وأما وجل عز الله بنعمة ةيعيشون الناس

أنعمييت الييذين (( صراط تعييالى قييوله ومنهييا المييؤمنين على بها الله
اللييه نعميية وهي أخص هو ما فيها أةيضا الخاصة النعمة هذه ) ثم) عليهم

) فإن) بمجنون ربك بنعمة أنت (( ما تعالى قوله ومنها الرسل على
نعميية (( ولول هنييا الةييية في الموجودة النعمة النعم أخص النعمة هذه

كائنيية العاميية اللييه نعمة لن الخاصة من ؟ الخاصة أو العامة )) من ربي
ربييي نعميية (( ولول خاصيية نعميية هييي وإنما الرديء القرةين هذا على

)  ) المحضرين من لكنت
ميين لكنييت باليمييان علييي ربييي نعميية ولييول"  المؤلييف قييال

لن لييول جييواب فييي واقعيية هييذه " الل م النيار في معك المحضرين
فقل شئت وإن النار في معك المحضرةين من لكنت لول جواب هي لكنت
ن وأشد أعم العذاب فإن أشد ليكون العذاب في المحضرةين من لكنت م
  بالله والعياذ معذب فهو النار في من كان وإن النار عذاب
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في )) التي الولى موتتنا إل بميتين نحن أفما((  الجنة أهل فتقول
ميين تعييالى الله بنعمة وتحدث تلذذ استفها م وهو بمعذبين نحن وما الدنيا
 التعذةيب وعد م الحياة تأبيد
نافييية ومييا عاطفيية والفيياء للسييتفها م هنييا )) الهمزة نحن أفما((  قوله

فييإن الشييروط لتمييا م عامييل هنا وهي الخبر وتنصب السم ترفع حجازةية
)) هييذا بميتين نحن أفما((  الةية هذه في تامة ليس ما إعمال شروط

ةيقييول ةيعني الله بنعمة وتحدث تلذذ استفها م إنه المؤلف ةيقول الستفها م
أن شييك ول عنهييم الموت بانتفاء ةيتلذذون أنهم أي بميتين نحن فما أنبقى
فييي جاء ولهذا النسان به ةيسر ما أكبر من والتأبيد والخلود الموت انتفاء

كبييش صييورة علييى بييالموت القيامة يوم جيء إذا ( أنه الحدةيث
هييل فيقولييون وهؤلء هؤلء وينادى والنار الجنة بين فيوقف
أهييل يييا ويقييال فيذبييح الموت هذا نعم فيقولون هذا تعرفون

أهييل فيييزداد موت ول خلود النار أهل ويا موت ول خلود الجنة
ل وييزداد غمهم إلى غما النار ) فرحهيم إليى فرحيا الجنية أه
عنهم الموت انتفاء وهي النعمة بهذا ةيتحدثون فهنا الموت من أمنوا لنهم

هذا الدنيا في )) التي الولى موتتنا إل يقول بميتين نحن (( أفما
الولى الموتة إل الموت فيها يذوقون (( ل تعالى كقوله الستثناء

لكيين ةيعنييي منقطييع فالسييتثناء هييذا ) وعلى) الجحيم عذاب ووقاهم
 طيب الدنيا في وتمت حصلت الولى موتتنا
ةيعنييي بميييتين نحيين مييا علييى )) معطوفيية بمعذبين نحن وما((  وقوله
والعييذاب للتأبيييد المستلز م الموت عنهم فانتفى بمعذبين نحن ما وكذلك

 للتنعيم المستلز م
؟ التأنيث تاء عندكم كذا ذكرت )) الذي هذا (( إن 

...الطالب:
لهييل ذكيير )) " الييذي هذا (( إن أصييوب حذفها أنها الظاهرالشيخ: 
ذكيير مييا إليييه المشييار هييذا إن )) طيب العظيم الفوز لهو" ((  الجنة

الفيوز لهو((  والتعييذةيب المييوت انتفيياء ومنييه الجنيية لهييل النعيييم من
فتكييون هييذا وعلى فصل ضمير وهو مؤكدة وإن مؤكدة )) الل م العظيم

المبتدأ إن ثم الفصل وضمير والل م إن مؤكدات بثلثة مؤكدة الجملة هذه
ان الجنيية بأهييل خاص فوز الفوز هذا أن على فيدل معرفة كلهما والخبر

أن قلنييا الفييوز هييو مييا قيل فإذا العظيم الفوز هو الخاص الفوز الفوز هذا
)) مييأخوذ العظيييم((  وقييوله الكروه وزوال المطلوب حصول هو الفوز
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زحييزح (( فمن تعييالى الله قال ذلك من أعظم فوز ل لنه العظمة من
فقد الجنة وأدخل النار عن

التوكيييد الولى الفائدة فوائد ثلث له الفصل ضمير بأن ) أذكركم) فاز 
إذا لنييك والصفة الخبر بين التمييز الثالثة والفائدة الحصر الثانية والفائدة

أن وةيحتمييل صييفة تكييون أن ةيحتمييل الفاضييل فييإن الفاضل زةيد مثل قلت
بييذلك وحصييل خييبرا تكييون أن تعين الفاضل هو زةيد قلت فإذا خبرا تكون

 والصفة الخبر بين التمييز
هييذا ) لمثييل) العيياملون فليعمييل هذا (( لمثل وجييل عييز قييال ثييم

هنييا مثل إن بعضهم قال هذا لمثل وقوله النعيم من ذكر ما إليه المشار
بييه ةيييؤتى مثييل وأن أصييلية زائدة غير هي بل وقيل فليعمل لهذا أي زائدة

هذا لمثل العمل ةيعمل أن منه ةيطلب النسان كان فإذا والمبالغة للتعظيم
إلحاقييا بمييثيله ملحييق المثييل أن ةيقولون طيب واضح هذا بنفس بالك فما

المشييبه مرتبيية ميين أعلييى بييه المشبه مرتبة به بالمشبه ملحق كالمشبه
مثييل هييذا قلييت إذا لنييك مماثله من أعلى هذا مثل هذا قيل الذي المثيل

فييإذا بالثاني الجملة في الول هذا مثل هذا بالثاني الول ألحقت فقد هذا
الشيييء هييذا لمثييل ةيعمييل أن منييه مطلوبييا النسييان وصار هذا لمثل قيل

ميين هييذا إن فيقولييون أولييى باب من نفسه الشيء لهذا ةيعمل أن فطلبه
مثييل ) فييإن) شيييء كمثلييه (( ليس تعييالى كقييوله وهييذا التوكيد باب

لييو وتعييالى سييبحانه مثلييه كان إذا للمبالغة بها جيء ولكنها بزائدة ليست
بياب ميين هييذا فيكييون نفسييه بييه بالييك فمييا شيء ةيماثله ل مثل له فرض

النسييان أن أي والمبالغيية التوكيد باب من هذا نقول هذا لمثل إذا التوكيد
مثييل فتكييون الشيييء هييذا بنفييس فكيف هذا لمثل ةيعمل أن منه مطلوب

ولهييذا والمبالغيية التوكيييد وفائييدتها أصييلية هي بل بزائدة ليست هذا على
أتييوا ولكيين ةيبخييل ل هييو ةيرةيدون ةيرةيدون من ةيبخل ل مثلك للشخص ةيقال
بيياب ميين فييأنت ةيبخييل ل بك المتشبه كان إذا ةيعي المبالغة باب من بمثل
المبالغيية بييه ةيقصييد العربييية اللغيية فييي الييتركيب هييذا فمثل وأحرى أولى

 زةيادة هناك وليس
هنييا   والفيياء)) العيياملون (( فليعمل العظيييم الفييوز هييذا لمثييل إذن

بشييرع ؟  بماذا)) العاملون (( فليعمل وقوله المر ل م والل م عاطفة
رخيصا ذلك لكان والنفائس والنفاس النفوس فيه تذهب لو هذا فإن الله
الييدرهم ليحصييل جهييده ةيسييعى منييا الواحييد العظيم الفوز هذا جانب في

الزائف النعيم ذلك بدنه به وةينعم عورته به وةيكسو بطنه به فيشبع الدةينار
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إلييى الوصييول أجييل ميين النهييار في وةيتعب الليل في ةيسهر وتجده الزائل
قليل نحوها فعملنا ذلك ومع وأعظم أعظم الخرة ثواب لكن الغرض هذا
الييدنيا الحييياة تييؤثرون (( بل قييوله في وجل عز الله وبخنا وقد جدا

ةيجييب الييذي بييل حقيقة له العمل ةينبغي ) فالذي) وأبقى خير والخرة
(( لمثييل الةييية وهييذه الخييرة ثييواب هو حقيقة له ةيعمل أن العاقل على
فليتنييافس ذلييك (( وفي تعييالى ) كقوله) العاملون فليعمل هذا

والجييدةير العمييل محييل هييو وهذا التنافس محل هو ) هذا) المتنافسون
) ) العاملون فليعمل هذا (( لمثل قال بذلك

فسييواء حييال كل " وعلى يقولونه هم وقيل ذلك لهم يقال " قيل
وهييذا النعيييم وهذا الجزاء هذا أن ةيفيد فإنه لهم ةيقال أو ةيقولونه الذةين هم

والنفائس والنفاس النفوس فيه تفنى أن ةينبغي الذي
ةيعييد مييا )) وهييو نزل (( خير لهم )) المذكور (( أذلك تعالى الله قال 

شييجرة أ م خييير )) أذلييك الزقوم شجرة  أم(( وغيره ضيف من للنازل
ميين المتصييلة تعرفييون ل أنكييم الظيياهر ؟ منقطعيية أو متصييلة هنييا أ م

قلتييم ول عليكييم أشييكل مييا المتصييلة من المنقطعة عرفتم لو المنقطعة
وهنييا أو محلهييا وةيحييل متعييادلين بييين تييذكر الييتي المتصييلة منقطعة هذه

فمييا شييجرة أو خييير أذلييك أو محلهييا ةيحييل أن وةيصح متعادلين بين ذكرت
الييتي فهييي المنقطعيية أمييا نعييم متصييلة فهي معادل قبلها لما ذكر دامت
قييوم هييم أم بهييذا أحلمهييم تأمرهم (( أم مثييل بييل بمعنى تكون

أحلمهييم تأمرهم ل ةيعني بل بمعنى طاغون قو م هم أ م ) قوله) طاغون
.  طاغون قو م هم ولكن بهذا
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